
Portobello  

Balsamico  Rødløg  

Tortillabrød  

Græsk Salatost  Rød Peberfrugt  

Sorte BønnerMayonnaise   

Grøn Pesto    Grøn Tomat  

Citron  Hvidløgsfed  

20-30 minutter    E   

Svampewrap 
med pesto, karamelliserede løg & grønne tomater
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1. Forbered grøntsager
Skær rødløg i tynde skiver. Skær portobello i 
tykke strimler. 

Skær peberfrugt i tynde strimler. Pres eller hak 
hvidløg fint. 

Dræn bønner i et dørslag.

2. Karamelliser løg
Opvarm en smule olivenolie* i en stegepande ved 
middelhøj varme. 

Steg rødløg i 4-5 min. 

Sænk til middel varme. Tilsæt balsamico, 
sukker* og vand*, og lad simre i 3 min, eller 
indtil karamelliseret. 

Krydr med salt* og peber*, og stil til side i en skål.

3. Bland dressing
Hak tomat groft. Riv citronskal, og skær citron 
i både. 

Bland pesto og mayonnaise i en lille skål.

VIGTIGT: Husk, at skrubbe citronen, inden du 
river skallen.

4. Steg grøntsager
Opvarm en smule olivenolie* i samme stegepande 
ved middelhøj varme. 

Tilsæt svampe, peberfrugt og et nip salt*, og steg 
i 4-5 min. 

Tilsæt bønner, hvidløg og citronskal, og steg 
videre i 2-3 min. Krydr med salt* og peber*.

5. Varm brød
Varm tortillabrød i 10 sekunder i mikrobølgeovn 
eller på en tør pande.

6. Server
Smør tortillabrød med pestodressing. Top 
med svampe, peberfrugt, bønner, tomat og 
karamelliserede løg. 

Drys med ost. Dryp med en smule citronsaft, og 
fold sammen til wraps.

Velbekomme!

Lad os komme i gang 
Husk at vaske hænder i 20 sekunder, før du starter. 
Skyl derefter grøntsager, frugter og urter.

Køkkenredskaber
Skærebræt, stegepande, dørslag, hvidløgspresser, 
rivejern, skåle 

Kolonialvarer
Salt, peber, olivenolie, sukker, vand

Ingredienser
 2 PERS.  4 PERS.

Rødløg 1 stk 2 stk

Portobello 150 g 300 g

Rød peberfrugt 1 stk 2 stk

Hvidløgsfed 1 stk 2 stk

Sorte bønner 1 pakke 2 pakker

Balsamico 14) 15 ml 25 ml

Sukker* (trin 2) 2 tsk 4 tsk

Vand* (trin 2) 1 spsk 2 spsk

Grøn tomat 1 stk 2 stk

Citron 1/2 stk 1 stk

Grøn pesto 7) 14) 30 g 60 g

Mayonnaise 8) 9) 50 g 100 g

Tortillabrød 3) 13) 4 stk 8 stk

Græsk salatost 7) 75 g 150 g

Salt*, peber*, olivenolie* efter smag & behov

*Kolonialvarer 

Næringsindhold (Baseret på utilberedte ingredienser)

PER 
100 G

PER PORTION 
640 G

Energi 697 kj/167 kcal 4460 kj/1066 kcal

Fedt 7 g 44 g

Heraf mættet  fedt 2 g 10 g

Kulhydrat 20 g 125 g

Heraf sukkerarter 4 g 28 g

Protein 5 g 30 g

Fiber 3 g 16 g

Salt 0,7 g 4,2 g

Allergener
3) sesam 7) mælk 8) æg 9) sennep 13) gluten 14) sulfitter  

Læs altid etiketten for seneste oplysninger om allergener. 
Bemærk, at næringsindholdet på opskriftskortet kan ændre 
sig, såfremt ingredienser er blevet udskiftet.

 TIPS!  
Sådan foldes en wrap: Læg fyldet lodret i midten. Fold siderne ind. Rul nedefra. Skær eventuelt over 
på midten.


